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تقرير
ّ
وصل ّالنقاش بني املستشفيات وصندوق الضمان في شأن تعديل التعرفات االستشفائية
ويتمظهر
وكيفية تحقيق التوازن املالي في فرع املرض واألمومة إلى حائط مسدود.
ّ
هذا الوضع اليوم وغدًا بامتناع املستشفيات عن استقبال املرضى املضمونني ،في ظل
أزمة صحية خطيرة تلوح في األفق

ال استشفاء للمضمونين
صحية؟
رفع سقف االشتراكات في مجلس الوزراء :نحو أزمة ّ
ت�غ�ل��ق امل�س�ت�ش�ف�ي��ات أب��واب �ه��ا اليوم
وغ� � � �دًا ف � ��ي وج� � ��ه امل� �ض� �م ��ون�ي�ن ،في
م � �ح� ��اول� ��ة ج � ��دي � ��دة ل �ل �ض �غ ��ط على
إدارة ال �ص �ن��دوق ال��وط�ن��ي للضمان
االج� �ت� �م ��اع ��ي ل �ت �ن �ف �ي��ذ ق � � ��رار زيادة
التعرفات االستشفائية.
ودع � � � � ��ا رئ� � �ي � ��س ن � �ق� ��اب� ��ة أصحاب
امل�س�ت�ش�ف�ي��ات ،سليمان ه� ��ارون ،في
م��ؤت �م��ر ص �ح��اف��ي ع �ق��ده أم � ��س ،إلى
ّ
«التقيد بتنفيذ التوقف التحذيري...
على أمل أن يكون هذا التدبير حافزًا
ل �ج �م �ي��ع امل� �س ��ؤول�ي�ن ل�ل�ان �ت �ه ��اء من
معالجة ه��ذا امل�ل��ف ب�س��رع��ة ،وك��ي ال
ن�ض�ط��ر ب �ع��ده إل ��ى ات �خ��اذ م��زي��د من
الضاغطة».
الخطوات ّ
ل �ك��ن ي �ب��دو أن األم � ��ور م�ت�ج�ه��ة أكثر
صوب التعقيد .فوزير العمل بطرس

ح� � ��رب أرس� � � ��ل م � ��رس � ��وم رف� � ��ع سقف
االش� �ت ��راك ��ات م ��ن  1.5م �ل �ي��ون ليرة
إل� ��ى  2.5م �ل �ي��ون ل �ي��رة إل� ��ى مجلس
أوضحته
ال � � ��وزراء أخ� �ي� �رًا ،وف �ق��ًا مل ��ا
ّ
م�ص��ادر وزاري ��ة ل �ـ«األخ �ب��ار» ّ ،وتبلغ
م��ن االت�ح��اد العمالي ال�ع��ام أن��ه «إذا
أق� � ّ ّ�ر م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ه ��ذا املرسوم،
فإن االتحاد سيطعن به لدى مجلس
شورى الدولة».
وي �س �ت �ن��د االت � �ح ��اد ف ��ي م��وق �ف��ه إلى
ض � � ��رورة ع� ��دم ت �ج��زئ��ة ال �ح �ل ��ول في
معالجة مشكلة اختالل التوازن املالي
في الصندوق ،واللجوء فقط إلى رفع
التعرفة تلبية لرغبة املستشفيات.
ل�ك��ن س�ل�ي�م��ان ه� ��ارون رأى أن طرح
امل �ع��ال �ج��ة ال �ك �ل� ّ�ي��ة وال �ش��ام �ل��ة ألزمة
التوازن املالي في الضمان االجتماعي

هو «تعقيد
والعالقة مع املستشفيات ّ
مفتعل ال يقنعنا» .كذلك إن املطالب
امل�ط��روح��ة ،وإن «ك��ان��ت محقة ،فهي
تصبح تعجيزية إذا ما ربطت كلها
بمشكلة االستشفاء املطروحة حاليًا
وح �ش ��رت ك�ل�ه��ا بّ�ع�ض�ه��ا م ��ع بعض
ح�ي��ث ال ي�م�ك��ن ب��ت�ه��ا ك�ل�ه��ا ف��ي هذه
املحدودة».
الفترة الزمنية
ّ
وأش � ��ار ه � ��ارون إل ��ى أن االتصاالت
التي جرت خالل األسبوعني في شأن
موضوع تطبيق قرار مجلس الوزراء
لتوحيد التعرفات االستشفائية لم
ّ
ت ��ؤد إل ��ى «ق � ��رارات ن�ه��ائ�ي��ة واضحة
ل �غ��اي��ة اآلن» .ف �ف��ي ال �ن �ه��اي��ة «تبني
ل� �ن ��ا ع� �م ��ق ال � �خ �ل�اف� ��ات ب�ي��ن ممثلي
مختلف القطاعات في مجلس إدارة
الضمان».
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مشكلة أمام الجسم الطبي
ّ
شرف (الصورة) في
حذر نقيب األطباء شرف أبو ّ
مؤتمر صحافي عقده أمس ،من أن «الجسم الطبي
بأكمله يقف اليوم أمام مشكلة كبيرة تزداد مع
ّ
الوقت حدة واتساعًا» .وعدد مطالب لألطباء
من الصندوق الوطني للضمان االجتماعي أبرزها:
 1ـــ التعرفة الطبية املوحدة :زيادة التعرفة
ّ
( )Kالتي أقرها مجلس الوزراء وطبقتها وزارة
الصحة وكل املؤسسات الضامنة ،إال الصندوق.
 2ــ دفع مستحقات األطباء واملستشفيات،
وقيمتها  500مليار ليرة على الصندوق ضمن
مهلة زمنية ال تتجاوز  3أشهر 3 .ــ ضمان
الطبيب وعائلته بعد التوقف عن العمل
والخروج إلى التقاعد.

زراعة

شهرًا

ّ
ّ
فترة املتأخرات املستحقة
للمستشفيات على
الضمان .وبحسب سليمان
ّ
هارون ،فإنه يجب معالجة
ّ
املتأخرات ّ
املالية قبل البدء
جديًا بالحديث عن «إصالح
الضمان»ّ ،لكن هل هذا
ممكن في ظل التعقيدات
الكثيرة املطروحة؟

ّ
ّ
املعنيني
ولفت هارون إلى أن جميع
توافقوا على «ضرورة رفع التعرفات
االس �ت �ش �ف��ائ �ي��ة وف � ��ق ق� � ��رار مجلس
الوزراء الصادر في آذار  ،»2009وعلى
«ض��رورة تحقيق ال�ت��وازن املالي في
ّ
ف� ّ�رع امل��رض واألم��وم��ة» ،م�ش��ددًا على
أن ه ��ذا ال �ت ��وازن ي�م��ر ح�ت�م� ّ�ًا بزيادة
االش�ت��راك��ات بطريقة م��ا ،وأن��ه ليس
هناك من طريقة أخرى».
وع �ل��ى ه ��ذا األس � ��اس ،ت��اب��ع هارون:
«توافقنا مع ّ االتحاد العمالي العام
على طرح يوفر هذه الزيادة مناصفة
بني أرباب العمل والعمال ،أي بنسبة
 %1على كل منهما» ،لكن «فوجئنا
برفض ممثلي أرباب العمل وممثلي
ال �ح �ك��وم��ة ل� �ه ��ذا ال� �ط ��رح وأسقطاه
م��ن ط��ري��ق ع��دم تحقق ال�ن�ص��اب في
الجلسة التي كانت مخصصة لهذا
املوضوع ،ما دعا ممثلنا في املجلس
(ال � �خ� ��اص ب ��ال� �ض� �م ��ان) إل � ��ى تقديم
استقالته».
وت � �س ��اءل ه� � ��ارون ع ��ن أس� �ب ��اب عدم
م�ع��ال�ج��ة امل�س��ا ّئ��ل امل � ُط��رو ّح��ة حاليًا،
وخ� �ص ��وص ��ًا أن � �ه� ��ا ت� �ج ��ن ��ب البالد

قطاعات

ّ
إعادة  49شاحنة قمح معدة للتصدير إلى الحجر
ّ
تتوقف  49شاحنة ّ
محملة بالقمح
منذ ثالثة أشهر
ّ
ومعدة للتصدير إلى سوريا بسبب عدم مطابقتها
�ات ال�ت�ص��دي��ر ،واآلن أخ��ذ مجلس الوزراء
مل��واص �ف� ّ
ق ��رارًا ب�ت�ب��ن��ي ق ��رار ّ وزارة ال��زراع��ة إدخ ��ال الشحنة
والحجر عليها وكلف وزارة الصحة بإجراء مزيد
الفحوص .ووفقًا لوزير ال��زراع��ة حسني الحاج
من
ّ
ّ
اللبنانيني اش �ت��رى هذا
ح�س��ن ،ف ��إن «أح ��د ال�ت�ج��ار
والشمندر
ال �ق �م��ح ب �م ��زاي��دة م ��ن م �ك �ت��ب ال �ح �ب��وب
ّ
السكري بغرض التصدير إلى سوريا» .وأوضح أن
«قسمًا من هذه الشحنة أوقفته السلطات الزراعية
السورية لالشتباه ب��وج��ود م��رض بالقمح بقصد
إرجاعها ال��ى لبنان» .وق��ال الحاج حسن في حفل
إفطار حضره في بعلبك ّأول من أمس« :اتخذت قرارًا
للحجر عليه في أحد املستودعات
باستعادة القمح
ّ
ومنع استعماله ...غير أن املديرية العامة للجمارك،
وب��اع�ت�ب��ار امل��وض��وع متعلقًا بقانونها ،ل��م تسمح
ب ��إدخ ��ال ال�ش�ح�ن��ة ورف �ع��ت امل ��وض ��وع إل ��ى مجلس
ال��وزراء» .ولدى دراسته املسألة أخذ املجلس برأي
ال��وزارة وأق� ّ�ر إدخالها وإج��راء مزيد من الفحوص

االتحاد العمالي العام يرفض اللجوء فقط إلى رفع التعرفة تلبية لرغبة املستشفيات (مروان بو حيدر)

ُ ّ
ويقدر وزن الحمولة بـ 1500طن وهي ال تزال
عليها.
�ي ساقية جوسية ـــــ
�
ف
�دود
�
ح
�
ل
ا
نقطة
عند
متوقفة
ّ
القاع .وبحسب وزير الزراعة فإن كلفة أجرة وقوف
الشاحنة يوميًا تفوق  50دوالرًا ،ع��دا التوقف عن
العمل فيما يتناوب  49سائقًا إلى املنطقة.
ُ
وت � �ض� ��اف إل � ��ى ت �ل��ك األع� � �ب � ��اء ،امل� �ش ��اك ��ل الصحية
واالج �ت �م��اع �ي��ة وال �ب �ي �ئ �ي��ة ح �ي��ث ب � ��دأت الحشرات
ّ
تتسرب م��ن تحت ال �ش��وادر ال�ت��ي تغطي الحمولة،
ّ
«ع ��دا ع��ن االزدح � ��ام ال ��ذي ت�س��ب�ب��ه ه��ذه الشاحنات
ع�ل��ى معبر ال��دخ��ول وال �خ��روج م��ن س��وري��ا وإليها
ع �ب��ر امل �ن �ف��ذ ال��وح �ي��د ف ��ي ال �ب �ق��اع ال �ش �م��ال��ي الذي
يربط سوريا بلبنان ،إضافة الى الحراسة الدائمة
ل�ل�أج� �ه ��رة األم� �ن� �ي ��ة ال� �ت ��ي ت �ت��اب��ع ف �ح��ص الحبال
الحجر» .وختم حسني الحاج حسن حديثه
وأختام ّ
بالتأكيد أن «املوقف بات يستدعي التحرك السريع
على أعلى املستويات إليجاد حل لهذه الشاحنات
مل��ا تسببه م��ن مشاكل على جميع امل�س�ت��وي��ات في
منطقة الحدود».
(األخبار)

«أزم ��ة ص�ح�ي��ة» ،م�ط��ال�ب��ًا باملباشرة
ب �ع��د ذل ��ك «وع� �ل ��ى ال� �ف ��ور بالعملية
اإلصالحية الجذرية التي يطالبون
ب �ه��ا .ف��ال�خ�ط��ة م ��وج ��ودة م �ن��ذ سبع
سنوات ،وقد ُوضعت في عهد الوزير
أسعد ح��ردان ،وم��ا عليهم إال اتخاذ
القرار الجريء بتنفيذها ،وهي خطة
ك��ام �ل��ة ش��ام �ل��ة وال ي�ن�ق�ص�ه��ا سوى
وضع ج��دول زمني لها وآلية تنفيذ
واضحة».
ودع� ��ا ه � ��ارون م�ج�ل��س ال � � ��وزراء إلى
املوضوع في أول جلسة»
«طرح هذا
ّ
م�ق�ب�ل��ة ل ��ه ،غ �ي��ر أن� ��ه أع� ��رب ع ��ن عدم
تفاؤله ،وع��زا ذلك إلى «وج��ود عقدة
داخ��ل مجلس إدارة ال�ض�م��ان ،حيث
هناك خالف بني أعضائه».
وع� � ��ن م� � ��دى ال � � �ت � ��زام املستشفيات
بقرار التوقف عن استقبال املرضى
ّاملضمونني اليوم وغ�دًا ،وخصوصًا
بينها وبني
أن هناك عقودًا إف��رادي��ة
ّ
ال �ض �م��ان ،أوض� ��ح ه � ��ارون أن «هذه
ال�ع�ق��ود وضعتها النقابة م��ع إدارة
الضمان ،وبالتالي فإن قرار التوقف
ع � ��ن اس � �ت � �ق � �ب ��ال م � ��رض � ��ى الضمان

اتصاالت

ّ
«الهيئة املنظمة» تدرس أمن االتصاالت
ناقش مجلس إدارة الهيئة ّاملنظمة لالتصاالت
ّ
م ��ع م �م �ث �ل��ي ال� �ش ��رك ��ات امل ��رخ� �ص ��ة ال� �ت ��ي تقدم
خ� ��دم� ��ات اإلن � �ت ��رن ��ت وال� �ب� �ي ��ان ��ات ف� ��ي السوق
ُ
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ف��ي ل �ق��اء م��وس��ع ع �ق��د أم��س معهم،
ب �ع��ض أه ��م ال �ن �ق��اط امل �ت �ص �ل��ة ب��ال �ث �غ��ر األمنية
ف��ي ح ��ال وج ��وده ��ا ،م�ن�ه��ا ض� ��رورة ال �ت��أك��د من
ه��وي��ة امل�ش�ت��رك�ين ف��ي ال�خ��دم��ات ،وم��راق�ب��ة ّنوع
�االت وح �ج �م �ه��ا الس �ت �ك �ش��اف املشغلني
االت� �ص � ّ
غير امل��رخ� ّ�ص ل�ه��م ،الفترة الزمنية ال�ت��ي يجب
ع �ل��ى امل �ش��غ��ل االح �ت �ف��اظ ب �س �ج�لات املشتركني
وم�ض�م��ون اتصاالتهم اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ،وضرورة
ت� ��زوي� ��د ال �ه �ي �ئ��ة ب ��امل� �ع� �ل ��وّم ��ات امل � �ت� ��واف� ��رة عن
مقدمي الخدمات غير املرخص لهم املتعاقدين
معهم...
وب�ح�س��ب ب�ي��ان ص ��ادر ع��ن ال�ه�ي�ئ��ة ،ف��إن الهدف
من املناقشات التفصيلية واملستفيضة ،ضمان
أمن شبكات االتصاالت ومستخدميها ،وحسن
ت �ط �ب �ي��ق ال �ق ��ان ��ون  140امل �ت �ع �ل��ق ب �ص��ون الحق
ب �س��ري��ة امل� �خ ��اب ��رات ال �ت��ي ت �ج��رى ب��واس �ط��ة أي

وسيلة من وسائل االت�ص��ال ،وط��رق االعتراض
ال �ق ��ان ��ون ��ي ،وت �ح��دي��د اإلج � � � ��راء ات ال �ت ��ي يمكن
اتخاذها على هذا الصعيد ،بما يضمن تطبيق
ق��وان�ين االت �ص��االت م��ن دون اإلض ��رار بمصالح
الشركات واملستهلكني.
وي�ش�ي��ر ال�ب�ي��ان إل��ى أن م�ق��دم��ي ال �خ��دم��ات أبدوا
تجاوبًا تامًا مع توجيهات الهيئة ،وال سيما أن
مقاربتها قد شملت موضوع مقدمي الخدمات
غير ال�ش��رع�ي�ين ،ط��ارح�ين بعض ال�ت�س��اؤالت عن
ك�ل�ف��ة االس �ت �ث �م��ارات امل �ط �ل��وب��ة ف ��ي ح ��ال صدور
ق� ��رار ب� ��إج� ��راءات ت�ط�ب�ي�ق�ي� ّ�ة الح �ق ��ة ،وح� ��ول دور
وزارة االت � �ص� ��االت ك �م �ش��غ��ل أس ��اس ��ي للشبكة
الثابتة وشبكة االتصاالت من األلياف البصرية
وال �ك��واب��ل ال �ن �ح��اس �ي��ة ،وق��درت �ه��ا ع �ل��ى ممارسة
دورها الرقابي على معظم خدمات اإلنترنت عبر
امل�ع�ق��د ال��رئ�ي�س��ي ال�ت��ي تشغله باستثناء الجزء
من االتصاالت ( )Downlinkالتي يؤمنها مقدمو
خدمات اإلنترنت عبر السواتل الصناعية.
(األخبار)

